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Vatikán

Pápež Benedikt XVI. vyzval kres-
ťanov, aby nebrali vážne hrozby 
o konci sveta, ktoré by mali údaj-
ne prísť dvadsiateho prvého de-
cembra tohto roka. Mýtus o konci 
sveta vyvolala hypotéza o konci 
kalendára civilizácie Mayov. Nie-
koľkomiliónová menšina potom-
kov kedysi slávnej civilizácie tvr-
dí, že sú to podvody a prekrúcanie 
faktov, s cieľom prilákať tisícky 
turistov do strednej Ameriky.          
 Rádio Slovensko, 18/11/2012

Hnev veriacich za zachovanie 
Sviatku Sedembolestnej Panny 
Márie rastie. Minister zahraničných 
vecí na pokyn premiéra navštívil 
Vatikán a ten vládny návrh presu-
núť deň oslavy patrónky Slovenska 
z piatka na nedeľu neodmietol. Pre 
všetkých ľudí by to ale znamenalo, 
že počet platených sviatkov by sa 
na Slovensku znížil.

O tom, že zrušením dvoch štát-
nych sviatkov sa štátna kasa naplní, 
je premiér Robert Fico presvedče-
ný už pár mesiacov. No a veriaci už 
pár mesiacov zoberajú podpisy, aby 
premiér s touto aktivitou prestal.

Boris Gandel, hovorca MZV 
SR: „Pán minister Lajčák bol ten-
to týždeň vo Vatikáne, vatikánska 
strana je pripravená diskutovať 
o dočasnej zmene platného režimu 
slávenia cirkevných sviatkov. Ná-
sledne sa uskutočnia aj rokovania 
vo formáte Slovenská republika, 
apoštolská nunciatúra na Sloven-
sku a Konferencia biskupov Slo-
venska.“

Eva Bariová, redaktorka: „Ten-
to konkrétny krok ale viac ako 
stodvadsaťtisíc veriacich považuje 
za veľký podraz. Tí všetci sa totiž 
podpísali pod petíciu za zachovanie 
oslavy Sedembolestnej Panny Má-

rie pätnásteho septembra. S presu-
nom oslavy z piatka na nedeľu ne-
súhlasia.“

Martin Dilong, člen, petícia za 
sedembolestnú: „Mňa zaráža na 
jednej strane to, že premiér tvrdí, 
že ešte nič nie je rozhodnuté ohľa-
dom tohto sviatku, na druhej strane 
robí všetky kroky pre to, aby tento 
sviatok zrušil.“

Eva Bariová, redaktorka: „S 
premiérom chcú hovoriť osobne. 
Požiadali ho o to už pred mesiacom 
a to písomne aj telefonicky.“

Martin Dilong, člen, petícia za 
sedembolestnú: „Nestačí byť len 
demokraticky zvolený, ale treba 
sa aj demokraticky správať. Ko-
legyňa už dvakrát telefonovala na 
úrad vlády, zatiaľ nemáme žiadnu 
odpoveď.“

Beatrice Hudáková, hovorky-
ňa predsedu vlády SR: „Táto téma 
ešte stále nie je uzatvorená a bude 
sa rozoberať na úrovni rozhovo-
rov so sociálnymi partnermi vlá-
dy. Navyše hovoríme o dočasnosti 
takéhoto presunu, napríklad podľa 
vzoru Portugalska.“

Eva Bariová, redaktorka: „Ve-
riaci premiérovým konaním nadšení 
nie sú. V boji za sedembolestnú ale 
ešte zotrvajú.“     TV JOJ, 18/11/2012

Veriaci sa hnevajú

Intronizovali Tawadrosa II.

V káhirskej koptskej katedrále dnes 
slávnostne intronizovali nového 
patriarchu Tawadrosa II. Novú hla-
vu koptskej cirkvi zvolili už začiat-
kom mesiaca. Na pápežskom stolci 
nahradí Šenudu III.

Reportérka TA3: „Voľba a in-
tronizácia nového patriarchu prišla 
v čase, keď sú v Egypte útoky voči 
koptom čoraz častejšie. Veriaci sa 
obávajú, že nová islamistická gar-
nitúra, ktorá sa dostala do vedenia 
krajiny po zvrhnutí vlády Husního 
Mubaraka, situáciu ešte zhorší.“   
                    TA3, 18/11/2012

Na čele pravoslávnej cirkvi na Slovensku bude tridsaťštyriročný Vlady-
ka Rastislav, vlastným menom Andrej Gont. Počas slávnostného obradu 
v Katedrálnom chráme svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove 
ho dnes vysvätili za biskupa a zároveň intronizovali na arcibiskupa pre-
šovského a Slovenska. Na tento post nastupuje po zosnulom arcibiskupo-
vi Jánovi, ktorý zomrel v auguste.                                     STV1, 18/11/2012

Nová hlava pravoslávnej cirkvi

Kalváriu osvetlia

Najznámejšia kalvária na Sloven-
sku bude zdobiť Banskú Štiavnicu 
už aj po zotmení. Už 27. novem-
bra sa spustí trvalé nasvietenie 
objektu Horného kostola. Obno-
va Kalvárie začala pred piatimi 
rokmi. Na projekte nasvietenia 
jednotlivých kostolov a kaplniek 
pracovali aktivisti zo združenia 
Kalvársky fond približne dva roky. 
V nasledujúcich rokoch chcú po-
stupne nasvietiť aj ďalšie objek-
ty kalváriového komplexu.  
      (tasr), Plus jeden deň 20/11/2012 

Pápežova výzva

Pápež Benedikt XVI. v nedeľu vyzval kresťanov, aby nebrali vážne hrozby 
o konci sveta, ktorý by mal údajne prísť 21. decembra 2012. Pápež zhromažde-
ným na rímskom Námestí svätého Petra citoval úryvok z Biblie o „zániku Slnka 
a Mesiaca a páde hviezd z nebies“. Pontif však podotkol, že Ježiš nepopisuje 
koniec sveta a keď používa apokalyptické obrazy, neštylizuje sa do úlohy proro-
ka. Ako povedala hlava rímskokatolíckej cirkvi.     JÁN FELIX, Šport 20/11/2012
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Štrajk učiteľov sa blíži. Vyzerá to tak, 
že dvadsiateho šiesteho novembra 
môže byť zatvorených až osemde-
siat percent základných škôl. Štrajk 
znamená pre učiteľov nižšiu výplatu 
práve pred Vianocami. Otázne teda 
je, ako dlho vydržia bojovať za svoje 
požiadavky.

Anketa
Opýtaná 1: „Dva, tri dni, možno.“
Opýtaná 2: „Maximálne týždeň.“
Opýtaný 3: „Možno aj mesiac.“
Andrea Šprochová, redaktorka: 

„Takto odhadujú výdrž učiteľov bež-
ní Slováci. Za každý deň štrajku prídu 
zamestnanci v školách o desiatky eur. 
To im spôsobí problémy, najmä tým, 
čo žijú bez partnera alebo v učiteľ-
ských rodinách.“

Mária Juristová, učiteľka v stred-
nej škole, Hlohovec: „Môj plat uči-
teľky po tridsiatich ôsmich rokoch 
je v čistom zhruba šesťstodvadsať až 
šesťstoštyridsať eur. Manželov plat 
o sto eur vyšší. Ako vychovávať robí 
aj nočné zmeny.“

Andrea Šprochová, redaktorka: 
„Po odrátaní nákladov im zostane 
niečo cez tristo eur.“

Mária Juristová, učiteľka v stred-
nej škole, Hlohovec: „Ani strata sto-
päťdesiat eur ma proste nezastaví 
pred tým vstúpiť do štrajku.“

Andrea Šprochová, redaktorka: 
„Každá škola si v týchto dňoch ur-
čuje svoju stratégiu na dvadsiateho 
šiesteho novembra. Napríklad v tejto 
základnej škole sa zatiaľ zamestnanci 
štrajkovať nechystajú.“

Anna Remžíková, zástupkyňa 
zákl. školy v Bratislave: „Dôvod je 
hlavne ten finančný.“

Andrea Bajanová, učiteľka zákl. 
školy v Handlovej: „Dohodli sme ta-
kisto spolu s ostatnými kolegyňami, 
že tri dni budeme štrajkovať.“

Michaela Čisárová, učiteľka zákl. 
školy v Handlovej: „Sme ochotní 
sa vzdať toho platu za tie tri dni. Ak 
bude treba, tak štrajk predĺžime.“

Mária Franíková, stredná škola 
v Poltári: „Kuchárky, ktoré zarobia 
minimálnu mzdu, si nevedia predsta-
viť, že by dva, tri dni neprišli do prá-
ce. Štrajkovať nepôjdu.“

Andrea Šprochová, redaktorka: 
„Odborári dúfajú, že ľudia v ško-
lách skúšku vydržia. Aj keď prídu 
o peniaze, je to podľa nich investí-
cia do zlepšenia situácie v budúc-
nosti. V tejto chvíli je isté, že do 
štrajku sa nezapoja katolícke školy. 
Vyhlásila to Konferencia biskupov 
Slovenska. Tie súkromné sa ešte 
môžu rozhodnúť.“ 

                     Markíza, 16/11/2012

Rozhodnutie stojí eurá

Procesiu vítali plagátmi Bezáka

Priaznivci odvolaného arcibiskupa Róberta Bezáka opäť vyšli do ulíc. Vy-
užili na to nedeľnú procesiu na počesť Panny Márie, keď bolo v uliciach 
Trnavy mnoho popredných predstaviteľov katolíckej cirkvi. Na Trojičnom 
námestí čakalo asi 150 ľudí, ktorí v rukách držali Bezákove fotografie, pla-
gáty na jeho podporu a transparent s Navždy náš arcibiskup. „Nepriečime 
sa rozhodnutiu pápeža, ale Róberta Bezáka si budeme stále pripomínať. 
A budeme naďalej kričať, že to, čo sa mu stalo, nebolo ani správne, ani 
spravodlivé,“ povedala jedna z účastníčok.    (sita), Plus jeden deň 19/11/2012

Baláž má nástupcu

Meno nového biskupa zatiaľ nie je 
známe. Premiér ho už pozná.

Pápež Benedikt XVI. vybral 
takmer po roku a pol nového bis-
kupa Banskobystrickej diecézy. Do 
funkcie ho vymenujú dnes napolud-
nie. Meno je až dovtedy tajné. Pod-
ľa informácií SME sa do najužšieho 
výberu dostali Marián Chovanec, 
Tomáš Galis a František Rábek. 
Vatikán informuje o výbere najprv 
biskupov, ale diplomatickou cestou 
aj prezidenta a predsedu vlády. Ria-
diteľ tlačového odboru Úradu vlády 
Erik Tomáš potvrdil, že premiér Ro-
bert Fico už o novom biskupovi vie. 
Meno prezradiť nemôžu. Miesto sa 
uvoľnilo po náhlej smrti Rudolfa Ba-
láža 27. júla minulého roku. Biskupa 
vymenuje pápež na návrh kongregá-
cie prebiskupov vo Vatikáne.    (wm) 
         SME 20/11/2012

Najvyšším predstaviteľom pravosláv-
nej cirkvi na Slovensku sa oficiálne
stal prešovský arcibiskup Rastislav. 
Obrad, počas ktorého sa uskutočnila 
biskupská vysviacka a intronizácia 
sa konal včera v katedrálnom chráme 
svätého Alexandra Nevského v Pre-
šove.“

Vladyka Rastislav, nový prešov-
ský pravoslávny arcibiskup: „Všetci 
sme kresťania, aj keď nás rozdeľujú 
vieroučné dogmy a možno zvyky, 
alebo spôsob života, ale to nezname-
ná, že sa musíme nenávidieť.“

Klaudia Karáseková, redaktor-
ka: „Nový prešovský pravoslávny 

arcibiskup, občianskym menom 
Ondrej Gond, má 34 rokov a je 
absolventom Pravoslávnej boho-
sloveckej fakulty Prešovskej uni-
verzity. Pred zvolením pracoval 
ako duchovný v Detskom domove 
v Medzilaborciach.“         

                  Rádio Regina, 19/11/2012

Odhalili zlodejov kríža

ZÁRIEČIE – Policajti odhalili zlo-
dejov, ktorí ešte koncom decembra 
2010 vykradli kostol v obci Záriečie 
v Púchovskom okrese. Obvineniam 
z krádeže čelia dvaja mladíci (19). 
Podľa trenčianskeho policajného 
hovorcu Pavla Kudličku páchate-
lia rozbili okno a z kostola ukradli 
asi 70-centimetrový oltárny kríž 
v hodnote takmer 70 eur. Škody 
na rozbitom okne vyčíslili na 500 
eur. Oltárny kríž nebol evidovaný 
ako národná pamiatka. Za takýto 
trestný čin hrozí tri až desať rokov 
väzenia. Keďže zlodeji čin spáchali 
v čase, keď boli mladiství, hrozí im 
polovičná trestná sadzba.        (sita)  
      Plus jeden deň 20/11/2012

Pravoslávna cirkev na Slovensku 
má nového najvyššieho predstaviteľa
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Vonkajší hradný svah v Nitre, len pár 
metrov od hradu, je pre verejnosť ne-
prístupný. Veľká časť chodníkov pod 
hradom je zosunutá, terén je neudr-
žiavaný. Celý hradný kopec sa pritom 
nachádza v samotnom srdci mesta.

V minulosti obľúbené miesto na 
prechádzky pre mnohých Nitranov je 
v súčasnosti pre verejnosť už dlhodo-
bo uzavreté. Hradný svah, ako aj celý 
objekt hradného areálu, je vo vlast-
níctve rímskokatolíckej cirkvi.

Miroslav Lyko, hovorca nitrian-
skeho biskupstva: „Tento svah je už 
viac ako desaťročie v podstate uza-
tvorený verejnosti a podlieha erózii, 
chodníky sú zosunuté, to znamená je 
potrebné to upraviť.“

Redaktor: „Problémom sú finan-
cie. Nitrianske biskupstvo nemá za-
tiaľ na úpravu tohto priestoru vyhra-
dené prostriedky.“

Miroslav Lyko, hovorca nitrian-
skeho biskupstva: „Hľadáme ich. 
Biskupstvo sa plánuje uchádzať 
o príslušné granty.“

Redaktor: „Mesto doteraz prispe-
lo na úpravu oplotenia pod hradným 
svahom a tiež na odvoz a likvidáciu 
smetí. Spolupráci na sprístupnení 

objektu sa nevyhýba, iniciatívu však 
očakáva od biskupstva.“

Ján Vančo, viceprimátor Nitry: 
„Vedeli by sme v rámci nitrianskej or-
ganizácie cestovného ruchu spolupra-
covať s hradom, ako by sa oni rozhod-
li, že sprístupnia túto stranu hradného 
kopca.“

Redaktor: „Aj keď sú všetky tri 
vstupné brány do územia svahu pod 
hradom uzamknuté, mnohokrát tie-
to zákutia využívajú na prespávanie 
bezdomovci. Môže to byť pre nich 
nebezpečné.“

Pavel Sabo, zástupca náčelníka 
Mestskej polície Nitra: „Nedávno 
dokonca v týchto miestach sme našli 
ležiská, ktoré sme potom v spolupráci 
s mestskými službami dali odstrániť.“

Redaktor: „Nádej na získanie fi-
nančnej pomoci na úpravu svahu by 
bola reálna, ak by pápež Benedikt 
XVI. potvrdil svoju návštevu Nitry 
pri príležitosti 1150. výročia prícho-
du Cyrila a Metoda na naše územie.“

Ján Vančo: „Aj zo strany štátu v sú-
vislosti takejto oficiálnejnávštevymys-
lím že by sme vedeli financovať, alebo
spolufinancovať niektoré z týchto akti-
vít.“       Filip Szórad, STV 2, 16/11/2012 

Opravujú Dóm sv. Alžbety

Najväčšia rekonštrukcia dominanty 
Košíc, Dómu sv. Alžbety, za posledné 
storočie postupne napreduje. Renová-
cia interiéru Národnej kultúrnej pa-
miatky má byť dokončená do konca 
roka. Práce na exteriéri závisia aj od 
počasia. Návštevníkov najväčšieho 
slovenského kostola to ale neobme-
dzuje. Prácu reštaurátorov si môžu 
dokonca pozrieť keďže prebieha po-
čas prevádzky.

Práce na obnove Dómu, ktorý 
ročne navštívi vyše 100 tisíc turistov, 
sa začali v polovici júla. Ide pritom 
o najvýznamnejšiu rekonštrukciu po 
viac ako 100 rokoch.“

Mária Bartková, projektová mana-
žérka: „Posledná rekonštrukcia Dómu 
bola okolo roku 1890.“

Reportér: „Zreštaurovaný bol vte-
dy interiér kostola. Vonkajšom južnej 
Matejovej veže ale čakal na obnovu 
od svojho postavenia vyše 500 ro-
kov.“

Mária Bartková, projektová ma-
nažérka: „Je taká nedotknutá a bola 
vo veľmi havarijnom stave.“

Vladimír Višváder, akademický 
sochár: „Milimeter po milimetri mu-
síme každý detail riešiť, niekoľkokrát 
sa k nemu vrátiť.“

Reportér : „Pamiatku obnovuje 40 
reštaurátorov, ktorí pracujú na ploche 
vyše 4200 metrov štvorcových.“

Jozef Porubovič, zodpovedný 
reštaurátor: „Sme v stredovekom 
priestore, ktorý bol veľmi pozname-
naný koncom 19. storočia. To pozna-
menania vyplynulo z možno povedať 
skoro zo zrútenia klenieb.“

Vladimír Višváder, akademický 
sochár: „Má získať úplne nový cha-
rakter, kde sa presvieti celý interiér 
v intenciách práve toho 19. storočia.“

Reportér: „Zrekonštruovaná je už 
svätyňa i kráľovské schody. V súčas-
nosti prebieha reštaurovanie hlavnej 
lode a kráľovského oratória.“

Mária Bartková, projektová ma-
nažérka: „Po vyše 100 rokoch bude 
obnovený ten nápis Jana Jiskru 
z Brandýsa, kde sa hovorí, že kto je 
kráľom.“

Reportér: „Rekonštrukcia Dómu 
sv. Alžbety bude stáť vyše 3,1 milióna 
eur. Ukončená bude tak, aby sa v nej 
stihli uskutočniť všetky naplánované 
aktivity Európskeho hlavného mesta 
kultúry.                                        
                Ivan Kriššák, TA3, 17/11/2012

Slovenské stavebníctvo spomalilo, ale 
stále si drží kvalitu. Oproti minulému 
roku súťažilo o ocenenie Stavba roka 
len 21 stavieb. Vlani ich bolo 30. Na-
priek menšiemu počtu ich kvalita ne-
bola o nič menšia, práve naopak, vy-
nikali rozmanitosťou riešení. Hlavnú 
cenu poroty získala novostavba sídla 
GasOil engineering v Spišskej Tepli-
ci. Porota sa zhodla na veľmi dobrej 
kvalite stavieb a remeselných prác. „A 
čo je ďalším pozitívom i pri menšom 
počte stavieb nezaostávala kvalita ani 
architektúra a náročné konštrukčné 
riešenia.,“ hodnotí predseda poroty 
profesor Anton Puškár. „Budúcnosť 
architektúry a stavebníctva na Sloven-
sku cítim v stavbe Sídla GasOil engi-
neering v Spišskej Teplici nielen pre 
invenčnosť architektúry a interiéru, 
spojenú s vyváženosťou konštrukčne-
-technického riešenia, precíznosťou 

realizácie a prístupu investora, ale aj 
pre jej významný podnet pre ich roz-
voj,“ nádeja sa podpredseda poroty 
Lumír Lýsek. Azda preto aj táto budo-
va získala aj druhú cenu, cenu Vyda-
vateľstva Eurostav. Porotcov oslovilo 
viacero stavieb, ako hovorí člen poroty 
profesor Štefan Šlachta, každá svojím 
spôsobom. „Veľmi kvalitné boli rekon-
štrukcie, či už to bol Kostol jezuitov 
v Skalici, alebo bratislavská Reduta.“ 
Viacerí sa zhodli na tom, že mimo-
riadnym počinom je aj obnovenie Ap-
ponyiovskej knižnice v Oponiciach. 
„Prekvapilo ma mimoriadne technické 
riešenie hangárov na bratislavskom 
letisku s kombináciou oceľových 
a betónových prvkov konštrukcie,“ 
dodáva profesor Šlachta. Cenu verej-
nosti získali tri stavby a ďalších desať 
stavieb ocenila porota a vyhlasovatelia 
súťaž.(VEG)               Pravda 19/11/2012 

Vonkajší hradný svah v Nitre  
je pre verejnosť neprístupný

Súťaž Stavba roka 2012 Najkrajšie a najlepšie
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Neverte rečiam o konci sveta, kto-
rý má vraj prísť dvadsiateho prvé-
ho decembra 2012. Takýto odkaz si 
vypočuli veriaci z úst pápeža Be-
nedikta XVI. Narážal na mediálnu 
hystériu o súdnom dni, ktorý údaj-
ne predpovedá mayský kalendár. 
Podrobnosti má Jozef Scheiner, 
redaktor: „Pápež upokojoval kres-
ťanov počas pravidelnej nedeľňaj-
šej omše na Námestí svätého Petra. 
Citoval z Biblie o zatmení Slnka 
a Mesiaca a páde hviezd z nebies, 
avšak pripomenul, že Ježiš nehovo-
rí o konci sveta a keď používa apo-
kalyptické obrazy, neštylizuje sa 
do úlohy proroka. Naopak, podľa 
pápeža sa Ježiš snaží nabádať svo-
jich nasledovníkov, aby ich prestali 
zaujímať dátumy a predpovede. 
Chce im ponúknuť kľúč k správnej 
ceste, ktorou dnes aj zajtra môžu 
kráčať a vstúpiť do večného živo-
ta. Mediálnu hystériu o súdnom 
dni spôsobili vyznávači katastrofic-
kých teórií. Vypočítali, že mayský 
kalendár sa končí dvadsiateho pr-
vého decembra 2012 a tým nastáva 
aj súdny deň. Podľa odborníkov ale 
nejde o apokalypsu, ale o začiatok 

ďalšieho kalendárneho cyklu. Jaro-
slav Klokočník z Astronomického 
ústavu Českej akadémie vied na 
webstránke inštitúcie vysvetľuje.“

Jaroslav Klokočník, Astrono-
mický ústav Českej akadémie vied: 
„Oni čas chápali cyklicky, takže 
boli radi, že sa nič nestalo a že ďal-
ší cyklus pokračuje. V tomto zmys-
le taktiež treba rozumieť to o konci 
sveta. To je koniec jedného cyklu, 
nestane sa nič, jednoducho začína 
nový cyklus, tak ako po Silvestri je 
Nový rok. Takže so štedrovečernou 
večerou počítajme.“

Jozef Scheiner, redaktor: „Rov-
naký názor majú aj samotní potom-
kovia Mayov, ktorí žijú v Mexiku, 
Guatemale a v ďalších stredoame-
rických krajinách. Okrem toho im 
vadí vytĺkanie zisku z údajného 
konca sveta. Od vlád žiadajú, aby 
zastavili šírenia klamstiev. Nadšen-
cov to však zrejme neodradí. Len 
samotná guatemalská metropola 
očakáva dvadsiateho prvého de-
cembra deväťdesiattisíc návštev-
níkov, ktorí tam chcú zažiť koniec 
sveta.“

           Rádio Slovensko, 19/11/2012

Konečne majú dôstojné miesto, kde 
sa môžu v pokoji utiahnuť do du-
chovného sveta. Na sídlisku Lipník 
v Tlmačoch neďaleko Levíc po-
svätili nový kostol. Veriaci šetrili 
a zbierali peniaze na stavbu osem-
násť rokov. Kostol ukrýva aj vzácnu 
relikviu.

Nový moderný kostol posvätil 
nitriansky diecézny biskup. Boží 
dom bude slúžiť najmä pre oby-
vateľov rozrastajúceho sa sídliska. 
Takmer dvadsať rokov chodili veria-
ci zo sídliska na bohoslužby do tohto 
domu smútku. Boli tu však stiesne-
né priestory a neboli ani dostatočne 
dôstojné.

Veriaca: „Robili sme mesač-
né zbierky, chodili sme zbierať na 
púte.“

Viliam Judák, nitriansky biskup: 
„Má to takú hlbokú symboliku. Dnes 
v evanjeliu nám predstavuje Božie 
slovo chudobnú vdovu, ktorá dala dva 
haliere, a Kristus ju za to pochválil,  

že dala všetko. Takže aj tu sa z halie-
rových zbierok a z obetavosti veria-
cich postavil tento kostol.“

Karol Mindák, redaktor: „Do 
tohto kamenného oltára vložia vzác-
nu relikviu, pozostatky svätého To-
máša Akvinského.“

Martin Országh, miestny kňaz: 
„Jednak svätý Tomáš Akvinský je, 
bol vždy aj mojim obľúbeným svät-
com. A myslím, že ani nikde v našej 
diecéze zatiaľ svätý Tomáš nie je. 
Z Ríma sa nám podarilo relikviu za-
obstarať.“

Karol Mindák, redaktor: „No 
a Taliani z družobnej farnosti po-
mohli aj pri výstavbe samotného 
kostola.“

Martin Országh, miestny kňaz: 
„Daroval jeden z farníkov talian-
skych aj dlažbu.“

Veriaca: „Je to veľmi vhodné, 
aby si aj mladí ľudia, aj my obnovili 
znovu duchovný život.“ 

                     Markíza, 19/11/2012

Francúzske non

Viac ako 100 000 protestujúcich 
sa cez víkend vo francúzskych 
mestách zúčastnilo na separátnych 
demonštráciách organizovaných 
katolíkmi proti plánom francúzskej 
vlády na budúcoročné zlegalizova-
nie homosexuálnych manželstiev. 
Väčšina demonštrantov, podporo-
vaná miestnou katolíckou cirkvou, 
vyšla do ulíc miest v sobotu. Pri-
dali sa k nim aj niektorí poprední 
duchovní. Niekoľko tisíc protestu-
júcich demonštrovalo aj v priebehu 
včerajšieho dňa. Napriek tomu, že 
pochodovali separátne, skandovali 
rovnaké heslo v znení „jeden otec 
+ jedna matka pre všetky deti“. Vy-
jadrili tak nesúhlas s plánmi socia-
listov na legalizáciu manželstiev 
párov rovnakého pohlavia. Prezi-
dent Francois Hollande avizoval, 
že do roka od svojej inaugurácie 
(v máji toho roku) chce uzákoniť 
„manželstvo pre každého“. 
            JÁN FELIX, Šport 20/11/2012

Proti gayom

Desaťtisíce ľudí vyšli v sobotu do 
ulíc francúzskych miest. Nepáči sa 
im návrh zákona, ktorý umožní ho-
mosexuálnym párom sobáše i adop-
cie detí.

Francúzsko umožňuje registro-
vané partnerstvá osôb rovnakého 
pohlavia. Prezident François Hol-
lande sľúbil homosexuálom, že 
zmení francúzske právo tak, aby sa 
gayovia a lesby mohli vziať. Za toto 
si vyslúžil obrovskú kritiku z radov 
cirkvi i moslimských organizácií. 
Proti zákonu, o ktorom bude v ja-
nuári rokovať parlament, protesto-
valo 100-tisíc ľudí. Iba v Paríži sa 
zišlo 70-tisíc ľudí, ďalšie demon-
štrácie sa konali v Lyone, Toulouse 
a v Marseille. Symbolom protestov 
boli ružové tričká a šatky. Ľudia dr-
žali v rukách balóny, na ktorých bola 
zobrazená tradičná rodina s dvoma 
deťmi. „Dieťa potrebuje otca a ma-
mu, potrebuje obe strany a s týmto 
návrhom to nebude viac možné,“ 
uviedla pre BBC jedna z protestu-
júcich. V súčasnosti sú adopcie vý-
hradným právom dvoch manželov, 
nie registrovaných partnerov.   
            (kass), Plus jeden deň 19/11/2012 

Varovanie pápeža Benedikta XVI.

Posvätili nový kostol
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Nanni Moretti zauvažoval o zodpo-
vednosti hlavy cirkvi. Jeho film je
teraz v kinách 

Ani najlepší psychiater nemusí 
chápať, čo to znamená byť pápežom. 
Hovorí o tom výborný film Habemus
papam!

Talianske noviny spozorneli, keď 
sa dozvedeli, že Nanni Moretti chystá 
film o pápežovi a zistili, že ten pápež
má byť v depresii. Situácia sa im zda-
la vážna, lebo tento taliansky režisér 
je populárny, vo svete rešpektova-
ný, viditeľný, citovaný – a ľavicovo 
orientovaný. Predpokladali, že takýto 
film mu umožní v prestrojení komika
zase raz trochu zaprovokovať, útočiť 
na Vatikán, komentovať jeho finanč-
né škandály aj podozrenia z pedofílie. 
Ale Nanni Moretti prekvapil. V jeho 
komédii nejde o žiadne aktuality, len 
o voľbu “jeho svätosti“ a o to, čo to 
pre človeka znamená. Taká udalosť 
vie pritiahnuť tisícky veriacich na 
námestie, milióny sa na to pozerajú 
v televízoroch a nejeden novinár by 
chcel byť prvý, kto oznámi, že hore 
komínom práve vyletel biely dym. 
Celé zhromaždenie si netrpezlivo želá 
počuť radostné zvolanie z balkóna: 
Máme pápeža! Akurát že sami kar-
dináli, medzi nimi aj favoriti stávko-
vých kancelárií, sa potichu modlia: 
Panebože, nech to nie som ja. Nech 
to nie som ja!

Máte problém s vierou?
Je to téma na komédiu či drámu? 

Moretti si myslí, že na jedno aj druhé. 
Postavu pápeža, ktorý nechcel byť 
pápežom, si tak úplne nevymyslel. 
Koncom trinásteho storočia mal prob-
lémy prijať takú vážnu a zodpovednú 
funkciu mních Pietro Angeleri. Strach 
a úzkosť ho donútili požiadať o lekár-
sku pomoc a po piatich mesiacoch sa 
aj tak radšej vzdal. Talianske noviny 
písali, že Moretti je veľmi dobrý vo 
vyplňovaní formulárov a že teda do-
stáva viac peňazí z európskych gran-
tov ako režiséri, ktorí svoje projekty 
nevedia až tak dobre napísať. Vatikán 
ho síce dnu nepustil, ale dostatočne 
vysoký rozpočet mu umožnil postaviť 
všetko potrebné v ateliéroch. Výsled-
kom je filmová forma, ktorá zodpove-
dá vnútornej dráme jednotlivca – a zá-
roveň aj veľkosti a dôležitosti, s akou 
sa prezentuje katolícka cirkev. Čakalo 
sa, že Moretti bude ako zvyčajne aj 
hrať hlavnú úlohu, on si však tentoraz 

vybral postavu psychiatra. Napokon, 
on je tiež v zložitej situácii: jeho prá-
ca spočíva v tom, že veci odkrýva. 
Keď má však prehovoriť s pápežom, 
dostane sa do prostredia, kde sa veci 
skôr utajujú. Kardináli si myslia, že 
ak chce niečo zistiť, nemalo by to 
byť nič, čo by nemohli počuť aj oni. 
A to sa vtedy ťažko pýta: „Otče, máte 
problém s vierou?“

Útek by bol riešením
„Nie, nemám,“ odpovedá mu pá-

pež. Za zlú cestu v terapii považuje aj 
otázky o úlohe matky v jeho živote či 
o „rodičovskom deficite“. Zodpoved-
nosť za milióny veriacich si možno 
psychiatri nevedia predstaviť – ani 
ten, čo si o sebe myslí, že je najlepší 
v Ríme. Pápežovi sa preto v jednej 
chvíli zdá, že najlepším riešením by 
bol útek. Film Habemus papam! mal 
premiéru v Cannes a vtedy už bol 
udalosťou aj pre francúzske noviny. 
Hlavnú úlohu hrá ich hviezda Michel 
Piccoli. „Magistral,“ písali o ňom 
v Le Monde a nenapísali to zle. To, 
ako zahral zmietaného pápeža, je 
naozaj veľkolepé. Jemne naznačil pr-
votnú radosť zo zvolenia a teda pre-
javenej dôvery. Neskôr ukázal obavy 
z budúcej úlohy, potom aj zvieraciu 
úzkosť z nepredstaviteľnej zodpo-
vednosti. A nakoniec musel vystihnúť 
aj neznesiteľnú samotu. Najdôležitej-
šie rozhodnutie v živote musel pápež 
urobiť úplne sám. Veselí a psychicky 
nezaťažení kardináli sa zatiaľ zabáva-
li počas volejbalového turnaja, ktorý 
pre nich z dlhej chvíle pripravil psy-
chiater, a tí najzodpovednejší vymýš-
ľali, ako vysvetliť veriacim, prečo sa 
im ešte nový pontifik neukázal. Spo-
jenie vtipných sekvencií zo zmätku 
vo Vatikáne s dramatickým konflik-
tom zvoleného pápeža sa môže javiť 
ako zvláštny, no zároveň aj prirodze-
ný experiment. Aj športovo naladení 
kardináli, aj trpiaci pápež vyjadrujú 
rovnakú túžbu – prejaviť sa vo svo-
jej podstate a reprezentovať len to, čo 
sa z pozície omylnosti, nedokonalosti 
a smrteľnosti dá.

Ešte jedna otázka
Moretti v Cannes hovoril, že s pri-

jatím jeho filmu nebol doma problém,
stretol sa vraj len s jednou osamote-
nou výzvou na bojkot. Habemus pa-
pam! vyzerá tak, že on iba vytvoril 
obraz o celkom normálnych pochyb-
nostiach a zlyhaniach. A ešte bol pri-

tom aj plný pochopenia. Jeho pápež 
nie je zbabelcom, naopak, je obdivu-
hodné, keď si prizná svoje hranice. 
Lenže v tej chvíli začína Moretti roz-
víjať aj inú, ťažšiu a vážnejšiu otázku. 
Pýta sa, čo to znamená pre cirkev, ak 
sa človek prejaví v takej sile. Tak teda 
zabáva či provokuje? 

  Kristína Kúdelová, SME 20/11/2012

Moretti hovoril, že s prijatím jeho 
filmu nebol problém, stretol sa vraj
len s jednou výzvou na bojkot.

Zvolený pápež (Michel Piccoli) 
si myslí, že keby bol hercom, doká-
zal by zahrať čokoľvek. Úlohu hlavy 
cirkvi však nedokáže prijať bez po-
moci psychiatra (Nanni Moretti).

Pápež sa prejavil – v celej sile

Nový biskup chce  
nastúpiť do Vianoc

Nástupcom zosnulého biskupa Ru-
dolfa Baláža je odborník na dogma-
tickú teológiu.

 Nový banskobystrický biskup 
Marián Chovanec (55) sa včera na 
svojej prvej návšteve v diecéze do-
hodol, že úrad, ktorý je uvoľnený 
už šestnásť mesiacov od smrti jeho 
predchodcu Rudolfa Baláža, pre-
vezme 15. decembra. Chovanca, 
ktorý bol od roku 1999 nitrianskym 
pomocným biskupom, vymenoval 
v utorok pápež Benedikt XVI. Za 
kňaza ho vysvätili ešte pred nežnou 
revolúciou v júni 1989 v Nitre. Dl-
hodobo sa profiluje ako oborník na
dogmatickú teológiu. Od roku 1990 
pokračoval v teologických štúdiách 
na Katolíckej univerzite v Lubline 
v Poľsku, kde v roku 1992 diplo-
movou prácou Spôsoby zjavovania 
sa Boha človekovi podľa Emila 
Krapku získal licenciát a v roku 
1994 prácou Eschatológia v dielach 
kardinála Jána Chryzostoma Korca 
získal doktorát v odbore dogmatic-
kej teológie. Od augusta 2000 je aj 
generálnym sekretárom Konferen-
cie biskupov Slovenska, jeho pub-
likácie sa zameriavajú na vierouku 
a píše aj dogmatické traktáty. Ne-
obsadený zostáva post trnavského 
arcibiskupa. Po odvolaní Róberta 
Bezáka biskupstvo dočasne vedie 
Ján Orosch. 

          (sita, tasr), SME 22/11/2012
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Sťažnosti na pohrebné služby sa 
v poslednom čase doslova sypú. Po-
chybenie iba pred pár dňami preuká-
zala obchodná inšpekcia aj u jedné-
ho bratislavského pohrebníctva.

To si účtovalo veci, ktoré pri 
obrade vôbec neboli. Faktúra na-
vyše obsahuje nezrozumiteľné po-
ložky.

V lete zomrela pánovi Milanovi 
Babička. Rozhodli sa ju pochovať 
v Dunajskej Lužnej, odkiaľ pochá-
dzala. Oslovili teda neďalekú poh-
rebnú službu, no potom len so za-
čudovaním sledovali, ako k pohrebu 
pristupovali.

Milan Belenčiak, nespokojný 
klient pohrebnej služby: „Na začiat-
ku nám bola povedaná jedna suma, 
počas toho priebehu nám bola pove-
daná ďalšia suma.“

Redaktorka: „Až v deň pohrebu 
sa dozvedeli, že to nebude tisíc, ale 
takmer dvetisíc eur. Prečo? Pre tie-
to položky, ktorým nikto v rodine 
nerozumel. Zaplatiť si museli nie-
len za rovnošaty nosičov a posádky 
pohrebných vozidiel, ale aj za smú-
točný sprievod, ktorým boli vlastne 
oni sami.“

Milan Belenčiak, nespokojný 
klient pohrebnej služby: „Ja si mám 
zaplatiť za moju rodinu, že sme robi-
li komparz?“

Ladislav Stríž, majiteľ pohreb-
nej služby: „Tento konkrétny poh-
reb bol nadštandardný pohreb a to 
v tom zmysle, že sa nekonal na cin-
toríne.“

Redaktorka: „Ale v kostole, za 
ktorý mali pozostalí pohrebníctvu 
taktiež zaplatiť sumu päťdesiatjed-
na eur. Za obradnú miestnosť dali 
pritom samotnej farárke. Pohrebná 
služba pred nami priznáva, že niekto-
ré položky boli zle nablokované.“

Ladislav Stríž, majiteľ pohrebnej 
služby: „My sme už túto nápravu aj 
začali robiť. Tie jednotlivé položky 
budú viac rozpísané.“

Redaktorka: „Na podnet sťa-
žovateľa riešila prípad aj Sloven-
ská obchodná inšpekcia, ktorá mu 
v podstate dala za pravdu.“

Ľubomír Opálka, riaditeľ SOI 
Bratislava: „Tam bolo navyše účto-
vanie fotky anjelika, sviečky.“

Redaktorka: „Čo činilo šesťde-
siatjedna eur. V ostatnom inšpekto-
ri problém vraj nevideli. Pohrebnej 
službe teraz ale hrozí pokuta až do 
výšky šesťdesiatšesťtisíc eur.“

Milan Belenčiak, nespokojný 
klient pohrebnej služby: „Pred poh-
rebom by som určite jednoznačne 
každému doporučil, aby si dal vy-
žiadať nejakú cenovú kalkuláciu.“           
Katarína Kulová, Markíza, 20/11/2012

Banskobystrickú diecézu 
povedie M. Chovanec

Novým biskupom Banskobystrickej 
diecézy sa stal Marián Chovanec. 
Do funkcie ho dnes vymenoval pá-
pež Benedikt XVI. Na biskupskú 
stoličku nastúpi šestnásť mesiacov 
po svojom predchodcovi Rudolfovi 
Balážovi.

Na čelo Banskobystrickej die-
cézy dnes svätý otec postavil Ma-
riána Chovanca Chovanca. Ten do 
dnešného dňa pôsobil ako nitrian-
sky pomocný biskup.

Zuzana Juhaniaková, hovorkyňa 
Banskobystrickej diecézy: „Dnešné 
menovanie nášho banskobystrické-
ho diecézneho biskupa prijímame 
predovšetkým ako dar svätého otca 
pre Banskobystrickú diecézu. Dá sa 
povedať, že dnes sa naplnili modlit-
by celého spoločenstva Banskobys-
trickej diecézy.“

Veriaca Banskobystrickej die-
cézy: „Tak som veľmi rada, lebo 
myslím, že je to dôležité, aby mala 
cirkev vedenie a želala by som mu 
plno síl, aby sa mu darilo, veľa tr-
pezlivosti.“

Veriaca Banskobystrickej diecé-
zy: „Sme veľmi radi, pretože už to 
bolo treba, po roku a pol.“

Redaktor: „Marián Chovanec sa 
narodil v roku 1957 v Trenčíne. Za 
kňaza bol vysvätený v roku 1989 
v Nitre. Pápež Ján Pavol II. ho za 
biskupa vymenoval v roku 1999. 
Veriaci Banskobystrickej diecézy 
sa dozvedeli meno nového bis-
kupa v deň nedožitých narodenín 
jeho predchodcu Rudolfa Baláža. 
Dnešný dátum je výnimočný aj pre 
Nitriansku diecézu.“

Zuzana Juhaniaková, hovorkyňa 
Banskobystrickej diecézy: „Dnes si 
pripomína výročie posviacky kated-
rálneho chrámu, takže sú to dátumy, 
ktoré spájajú obe diecézy do jedné-
ho dátumu, do jednej slávnosti.“

Miroslav Lyko, hovorca Nitrian-
skej diecézy: „Kanonicky prevezme 
správu pastiersky úrad Bansko-
bystrickej diecézy. Ten termín ešte 
pravdepodobne nie je určený.“

Redaktor: „Banskobystrickú die-
cézu bude až do dňa prevzatia úradu 
novým biskupom spravovať diecéz-
ny administrátor, monsigneur Mari-
án Bublinec.“      Radoslav Zemančík 
     STV 1, 20/11/2012

Brusel Slovensko upozornil, aby 
na pamätnej minci zachovalo nábo-
ženskú neutralitu.

BRATISLAVA. Len sme rea-
govali na pripomienky z Bruselu, 
vysvetľuje Národná banka Slo-
venska, prečo sa rozhodla odstrá-
niť svätožiaru a kríže z pamätnej 
dvojeurovej mince „Príchod misie 
Konštantína a Metoda na Veľkú 
Moravu – 1150. výročie“. Mincu 
(na snímke NBS) majú vyraziť na 
jar budúceho roku a bude sa ňou 
platiť v eurozóne. Banková rada 
rešpektovala pripomienku Bruselu 
aj niekoľkých členských krajín Eu-
rópskej únie, aby Slovensko zacho-
valo princíp náboženskej neutrality, 
ktorý patrí do Charty základných 
práv Európskej únie. V minulosti 

takéto pripomienky akceptoval aj 
Vatikán a s podobnými výhradami 
sa už stretlo aj Slovensko. Odstrá-
nenie svätožiar a krížov odsúdili 
Konferencia biskupov Slovenska, 
europoslankyňa Anna Záborská 
a podpredseda SNS Rafael Ra-
faj, ktorý vyslovil podozrenie, že 
Európsku úniu ovláda satan. NBS 
však verí, že konečný návrh mince 
je dôstojným spojením symbolov 
štátnosti a kresťanstva. „Sloven-
ský dvojkríž vyrastajúci z trojvr-
šia je súčasne biskupskou berlou 
v ruke Metoda.“ Národná banka 
tvrdí, že ak by odmietla bruselské 
pripomienky, zhatala by cieľ mince 
– tým má vraj byť šírenie odkazu aj 
mincí po celej Európe. 

                    (tasr), SME 21/11/2012

Zvláštne metódy pohrebníctiev

NBS vysvetľuje, prečo sa vzdala svätožiary
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Súkromné a katolícke školy ne-
podporia štrajk učiteľov za vyššie 
platy. Nechcú za ne bojovať na uli-
ci, ale na pôde parlamentu. Dnes 
preto spustili petíciu za spravodli-
vé, hospodárne a nediskriminačné 
financovanie slovenského školstva.
Petícia by mala skončiť v rukách 
poslancov.

Stavovské organizácie súkrom-
ných a katolíckych škôl chcú do-
siahnuť, aby sa z nedávno schvále-
ných školských zákonov odstránili 
paragrafy, ktoré umožňujú odlišné 
financovanie súkromných a verej-
ných škôl. Rozhodli sa pre petíciu. 
Štrajk zamestnancov školstva, ktorý 
odborári vyhlásili od dvadsiateho 
šiesteho novembra, nepodporia.

Ján Horecký, prezident Združe-
nia katolíckych škôl na Slovensku: 
„Je to odporúčanie Konferencie bis-
kupov Slovenska, školskej komisie, 
aj Združenia katolíckych škôl.

Saskia Repčíková, Asociácia 
súkromných škôl a školských za-
riadení: „My nestaviame petíciu 
proti štrajku. My sme aj naše školy 
inštruovali o tom, že sa môžu slo-
bodne rozhodnúť ako k štrajku pri-
stúpia a stavovská organizácia im 
nič neprikazuje, ani nezakazuje.“

Rita Fleischmanová, redaktor-
ka: „Neverejné školy štrajk nepod-
poria aj preto, že majú na školských 
odborárov ťažké srdce. Podľa nich 
totiž mohli ovplyvniť zákony sú-
visiace s financovaním škôl, ktoré

neverejným školám uberú z roz-
počtov.“

Ján Horecký, prezident Združenia 
katolíckych škôl na Slovensku: „Ne-
namietali tieto zákony, ba dokonca 
z rokovaní s nimi vnímame, že oni 
túto legislatívnu úpravu podporujú.“

Saskia Repčíková, Asociácia 
súkromných škôl a školských za-
riadení: „Nechceme taktizovať, 
pravdivo sme vyjadrili náš názor. 
Organizátor štrajku – odborový 
zväz sa nepostavil vtedy, keď mal 
zákonnú možnosť proti tejto likvi-
dačnej legislatíve.“

Rita Fleischmanová, redaktorka: 
„Odborári tvrdia, že nikomu neupie-
rajú slobodnú vôľu rozhodnúť sa, či 
sa do štrajku zapojí, alebo nie. Ob-
hajovať však chcú všetkých stopäť-
desiattisíc zamestnancov školstva.“

Pavel Ondek, predseda OZ pra-
covníkov školstva a vedy: „Naša 
požiadavka, ktorá je pre rok 2013 
navýšenie platov do školstva, sa 
týka všetkých zamestnancov. To 
znamená i zamestnancov z cirkev-
ných, súkromných škôl a všetkých 
štátnych škôl, v rámci regiónu a ta-
kisto aj zamestnancov všetkých vy-
sokých škôl.“

Rita Fleischmanová, redaktor-
ka: „Petičný výbor si dal za cieľ po-
zbierať pod petíciu najmenej stoti-
síc podpisov. To je totiž hranica, od 
ktorej by sa mali petíciou zaoberať 
aj poslanci v parlamente.“ 

                        STV 1, 20/11/2012

Neverejné školy nepodporia štrajk učiteľov

Odsúdený na 10 rokov kostola

Sudcovia za veľkou mlákou odsúdili vraha na desať rokov. Neposlali ho však za 
mreže, ale do kostola - povinne. Sedemnásťročný tínedžer spôsobil vlani v de-
cembri pod vplyvom alkoholu nehodu, pri ktorej zahynul jeho priateľ. Sudca 
z Oklahomy už vraj návštevy kostola prikázal v rámci procesu v minulosti viac-
krát. Napríklad v prípade rodičov, ktorí zanedbávali svoju vyživovaciu povinnosť 
alebo to udelil takým nezbedníkom, ktorí neplatili pokuty.      TV JOJ, 21/11/2012

Cirkev nepustila ženy  
na vrchol

Biskupská hodnosť zostáva v angli-
kánskej cirkvi výsadou mužov. Sy-
noda odmietla zrovnoprávniť ženy, 
keďže zámer nezískal potrebnú 
dvojtretinovú väčšinu účastníkov. 
Novinku podporili komory biskupov 
a radového duchovenstva, proti sa 
postavila konzervatívnejšia komora 
farníkov. Zástancom zmeny chýba-
li na presadenie návrhu štyri hlasy 
(týmto výsledkom sa skončilo kľú-
čové hlasovanie medzi farníkmi). 
V očiach viacerých žien, čo nosia 
kňazské rúcho, sa na synode objavili 
slzy. Netajili sklamanie z hlasovania 
o téme, o ktorej sa v anglikánskej 
cirkvi debatuje viac ako desaťročie. 
„Ženy sa biskupkami stanú a toto 
je zbytočné otáľanie,“ zdôraznila 
Christine Reesová v narážke na to, 
že anglikáni sa nemôžu doneko-
nečna brániť zmene. Za pravdu dal 
Reesovej napríklad John Sentamu, 
arcibiskup z Yorku: „Som presved-
čený, že počas môjho života sa ešte 
dočkám biskupiek.“ Zrovnoprávne-
nie žien s mužmi v biskupských úra-
doch však nepríde skoro znovu na 
program dňa. Najbližšie sa o možnej 
zmene môže hlasovať až o päť rokov. 
Výsledok hlasovania sa považuje za 
osobnú prehru Rowana Wiľliamsa, 
dosluhujúceho arcibiskupa z Can-
terbury, čiže najvyššie postaveného 
predstaviteľa anglikánskej cirkvi. 
Záporný postoj väčšiny v komore 
farníkov prijal s poľutovaním. „Naša 
cirkev stráca nástroj dôveryhodnos-
ti,“ upozornil Williams. (V marci 
2013 ho oficiálne nahradí Justín
Welby, ktorý patrí tiež do tábora stú-
pencov zmeny.) „Sme zámerne slepí 
k trendom a prioritám v širšej spo-
ločnosti,“ dodal arcibiskup z Canter-
bury. Nové pravidlo v radoch angli-
kánov by privítala aj britská vláda. 
Jej hovorca však poukázal na to, že 
ide o vnútornú záležitosť cirkvi. Tá 
zotrváva v Británii pozadu v zrov-
noprávnení žien za anglikánskymi 
odnožami v Austrálii, na Novom 
Zélande, v Kanade a USA. V týchto 
krajinách sú už biskupky realitou. 
Konzervatívne zmýšľajúci anglikáni 
vysvetľovali na synode odmietavý 
názor k vysväcovaniu žien nábo-
ženskou tradíciou. Tvrdili, že by sa 
porušil zvyk, ktorý fakticky siaha až 

k Ježišovým dvanástim apoštolom. 
Upozorňovali na to, že muži na čele 
cirkvi sú Božou vôľou. Viacerí sa 
tiež nazdávali, že novinka by moh-
la zabrániť zbližovaniu s katolíckou 
cirkvou, ktorá nedovoľuje vysvätiť 
ženy ani za farárky. (U anglikánov 
sa to zmenilo od roku 1994.) Zazneli 
aj obavy, že úprava by mohla viesť 

k odlevu veriacich do radov kato-
líckej cirkvi. Ide o tých ľudí, ktorí 
by sa nedokázali zmieriť so ženami 
v biskupskom rúchu. „Zabránili sme 
tomu, čo by mohlo znamenať zniču-
júci omyl pre našu jednotu,“ vyhlásil 
konzervatívne zmýšľajúci reverend 
Rod Thomas.              čap, reuters, čtk
                     Pravda 22/11/2012
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S blížiacou sa zimou riešia mes-
tá otázku, ako zabezpečiť sta-
rostlivosť pre bezdomovcov, aby 
nezmrzli na ulici. Hoci mrazy 
ešte nenastali, v stredu ráno našli 
v Trenčíne na Jesenského ulici le-
žať mŕtveho muža. Bol to 57-ročný 
bezdomovec, ktorý podľa privola-
ného lekára zomrel prirodzenou 
smrťou. V Trenčíne majú ľudia 
bez prístrešia v zimnom období 
k dispozícii nocľaháreň, kam večer 
prídu, prespia a ráno z nej odídu. 
V Novom Meste nad Váhom nájdu 
útočisko v ubytovni, ktorá im je 
k dispozícii nepretržite. V Prievi-
dzi môžu bezdomovci využívať aj 
útulok, aj nocľaháreň. Trenčianska 
nocľaháreň je otvorená od 1. no-
vembra. Sú v nej priestory pre 10 
mužov a 6 žien. Otvorená je denne 
od 19. do 7. hodiny. Za noc človek 
zaplatí 50 centov, má tu vytvore-
né podmienky na základnú osobnú 
hygienu a na prípravu stravy. Na 
prevádzku zariadenia mesto do-
pláca mesačne 3 550 eur. „Primá-
tor má ambíciu, aby bol v Trenčíne 
útulok s celoročnou prevádzkou. 
Je predpoklad, že by sa to mohlo 
podariť v budúcom roku,“ poveda-
la Erika Ságová, hovorkyňa mesta. 
V útulku pre občanov bez prístre-
šia v Novom Meste nad Váhom 
sú priestory pre 30 ľudí. Sociálne 
odkázaní tu platia 70 centov na 
deň, dôchodcovia a pracujúci dve 
eurá. Majú spoločnú kuchynku 
vybavenú elektrickým sporákom, 
chladničkou, mrazničkou a mik-
rovlnnou rúrou, okrem toho spo-
ločenskú miestnosť s televízorom 
a kúpeľňu. Priamo v ubytovni im 
operú posteľnú aj osobnú bieli-
zeň. Mesto dopláca mesačne na 
prevádzku útulku vyše 4 800 eur. 
„Ročne je to 58-tisíc eur, taká-
to suma je v rozpočte aj na tento 
rok. V nákladoch sú energie, čis-
tiace prostriedky, mzdy a obedy 
pre zamestnancov. Strieda sa tu 
päť zamestnancov, útulok nemôže 
byť bez dozoru. Útulok funguje 12 
rokov, za ten čas neboli potrebné 
žiadne veľké opravy, je tam stála 
služba a tá ustráži poriadok,“ vra-
ví Alžbeta Podhradská, vedúca 
finančného oddelenia MsÚ Nové
Mesto nad Váhom. Prievidzský 
útulok pre ľudí, ktorí sa ocitli na 

okraji spoločnosti, zriadilo mesto 
a spravuje ho nezisková organizá-
cia Harmónia. Strechu nad hlavou 
tu môže nájsť 10 mužov a 10 žien, 
v zimných mesiacoch je možné 
kapacitu rozšíriť o ďalších desať 
osôb. Človek v hmotnej núdzi tu 
zaplatí za deň 80 centov, tí, čo 
majú príjem presahujúci výšku 
životného minima, zaplatia dvoj-
násobok. Obyvatelia útulku majú 
k dispozícii kuchynku a kúpeľňu. 
„V Prievidzi okrem toho pôsobí aj 
Charita, dom sv. Vincenta, ktorá 
zabezpečuje výdaj teplých polie-
vok a teplého jedla za minimálny 
poplatok, tiež poskytuje ošatenie 
a má vytvorené stredisko osob-
nej hygieny. Od začiatku januára 
do konca marca tu bude otvorená 
nocľaháreň,“ dodal Michal Ďu-
reje, hovorca Prievidze. Do útul-
kov v Novom Meste nad Váhom 
a Prievidzi nemôžu prísť ľudia pod 
vplyvom alkoholu. Tí sú vylúčení 
aj z trenčianskej nocľahárne, po-
žitie alkoholu tu kontrolujú alko-
testerom. Výnimkou je nocľaháreň 
v Prievidzi, ktorá je tzv. nízkopra-
hovým zariadením. Tu budú prijí-
mať aj opitých, ale s podmienkou, 
že v nocľahárni už nebudú pokra-
čovať v popíjaní a svojím správa-
ním nebudú obťažovať ostatných 
klientov a personál. Niektorí oby-
vatelia útulkov dochádzajú denne 
do zamestnania. Napríklad v No-
vom Meste nad Váhom sú z uby-
tovaných bezdomovcov traja za-
mestnaní, ale bývali časy, keď ich 
bolo aj 16. Vedúcim tohto útulku 
je Anton Blanár, ktorý tu pracuje, 
odkedy útulok vznikol, teda od 
roku 2000. Pozná životné osudy 
180 ľudí, čo sa tu počas existen-
cie zariadenia vystriedali. „Podľa 
mojich skúseností odhadujem, že 
len tretina z nich sa sem dostala 
vlastnou vinou. Väčšina ľudí sa 
stala bezdomovcami nešťastnou 
súhrou okolností. Rozviedli sa, po-
tom prišli o prácu, zadĺžili sa, pri-
šli exekútori, zostali bez bývania. 
Sú tu aj ľudia, ktorých pripravili 
o strechu nad hlavou tzv. bytové 
mafie. Bolo by veľkou chybou od-
sudzovať všetkých bezdomovcov 
ako beznádejných alkoholikov,“ 
zdôraznil Blanár.          Milan Kráľ
   Pravda 22/11/2012

Pamätná eurominca

Kresťanské strany vyzvali Národ-
nú banku Slovenska, aby nemenila 
pamätnú euromincu, z ktorej Bru-
sel nariadil odstrániť kríže a svä-
tožiaru. Mincu Slovensko vydá-
va pri výročí misie Konštantína 
a Metoda. Európska komisia argu-
mentovala princípom zachovania 
náboženskej neutrality. Predstavi-
telia SDKÚ, KDH a Obyčajných 
ľudí tvrdia, že ide o škodlivý 
a neopodstatnený tlak Bruselu. 
O probléme žiadajú diskutovať 
na európskej pôde. Banková rada 
pripomienku Bruselu akcepto-
vala. V minulosti tak vraj uro-
bil aj Vatikán.   STV 1, 21/11/2012 

Mestá chystajú útulky pre bezdomovcov

Odstránenie  
náboženských symbolov

Národná banka Slovenska ustú-
pila európskym inštitúciám a od-
stránila z návrhu pamätnej mince 
venovanej svätým Konštantínovi 
a Metodovi kríže a svätožiaru. 
Európska komisia požiadala o od-
stránenie symbolov pre potrebu 
rešpektovať princíp náboženskej 
neutrality, ktorý vyplýva z článku 
22 Charty základných práv Európ-
skej únie. Ak bude podľa predsedu 
parlamentného výboru pre sociál-
ne veci Jána Podmanického v únii 
pokračovať trend, ktorý zakazuje 
používanie kresťanských symbo-
lov, čoskoro nás únia donúti od-
straňovať kríže z kostolných veží 
a zakáže nám sláviť Vianoce.           
             Rádio Slovensko, 22/11/2012

Zaspievajú pre Afriku

Benefičný koncert s názvom Spev
pre Afriku sa už po šiesty raz bude 
konať v jezuitskom Kostole Naj-
svätejšieho Spasiteľa v centre Bra-
tislavy. Koncert sa uskutoční túto 
nedeľu o 19.30 h. Účinkujú spevác-
ke zbory Magis, Chorus Salvatoris 
a Technik a komorný súbor Colle-
gium Musicum Salvatoris.      (tasr)
       Plus jeden deň 23/11/2012
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Zákon o cirkevných  
reštitúciách

Cirkvi v Česku dostanú naspäť 
svoj niekdajší majetok v hodno-
te sedemdesiatpäť miliárd korún 
a odškodné päťdesiatdeväť mili-
árd. Prezident Klaus nechal prejsť 
zákon o cirkevných reštitúciách. 
Zároveň sa začne sedemnásťročné 
prechodné obdobie, počas ktorého 
sa bude českým cirkvám znižovať 
príspevok od štátu. V roku 2030 už 
nedostanú zo štátnej kasy ani jeden 
halier.           Rádio VIVA, 22/11/2012

Maďarský zväz skautov na Sloven-
sku aj tento rok usporiadal svoju 
konferenciu. Program stretnutia bol 
zostavený tak, aby okrem diskusie 
o aktuálnych organizačných otáz-
kach zostal čas aj na zábavu.

Na Slovensku pracuje tridsaťtri 
maďarských skautských oddielov 
a štyri kluby starých skautov. Ve-
dúci oddielov sa dvakrát do roka, 
na jar a na jeseň, stretávajú na kon-
ferencii, aby sa zoznámili s novými 
metódami práce.

Kocur László, predseda Zväzu 
skautov: „Všeobecným problémom 
je úbytok členov, resp. dobrovoľní-
kov. Žiaľ, počet prihlásených nie je 
dostatočný, to znamená, že doká-
žeme vychovať aj menej vedúcich 
oddielov. Preto je potrebné, aby 
sme získali aktívnych dospelých aj 
zvonka.“

Padlovics Ágnes, redaktorka 
STV: „Vedúci Maďarského zvä-
zu skautov na Slovensku v sobotu 
doobeda v Trnave prevzal z rúk 
apoštolského administrátora Jánosa 
Oroscha za pomoc katolíckej cirkvi 
ocenenie Ruža sv. Alžbety.“

Csémi Szilárd, výkonný pred-
seda, Zväzu maďarských skautov 
na Slovensku: „Našou výchov-
nou a charitatívnou prácou sme 
si vydobyli uznanie verejnosti 
a cirkvi. Je to pre nás obrovské 
ocenenie.“

Padlovics Ágnes, redaktorka 
STV: „Skautský zväz sa neustále 
obrodzuje, reaguje na výzvy da-
nej doby. Napríklad, na stretnutí 
v Strekove sa osobitná prednáška 
venovala nebezpečenstvám inter-
netu a sociálnych sietí.“ 

                        STV 2, 22/11/2012 

Ježiš sa možno narodil skôr
Žijeme v roku 2016 či 2018? 

Kresťanský kalendár je založený na 
omyle mnícha zo 6. storočia, ktorý 
sa pri výpočte dátumu Ježišovho 
narodenia pomýlil o niekoľko ro-
kov. Píše to pápež Benedikt XVI. 
v poslednej časti trilógie o Ježišovi, 
ktorá vyšla v stredu.

Nový diel pápežovej trilógie Je-
žiš Nazaretský: Príbehy z detstva, sa 
zameriava na jeho narodenie, detské 
roky a význam. Hoci agentúra AP 
píše, že kniha neprináša nič ,,titul-
kové“, britské denníky si všímajú, 
že o presnosti letopočtu píše práve 
pápež. ,,Výpočet začiatku nášho 

kalendára - založený na dátume na-
rodenia Ježiša - pochádza od mní-
cha Dionysiusa Exiguusa, ktorý sa 
pomýlil o niekoľko rokov. Ježiš sa 
však narodil o niekoľko rokov skôr,“ 
píše pápež. Vedci sa touto otázkou 
zaoberajú už dlho. Podľa Johna Bar-
tona z Oxfordskej univerzity sa Ježiš 
vlastne narodil medzi 6. až 4. rokom 
pred naším letopočtom. ,,Biblia sa 
o dátume jeho narodenia nezmieňu-
je. Vieme iba to, že sa to stalo za vlá-
dy Herodesa Veľkého, ktorý zomrel 
pred 1. rokom nášho letopočtu. Dlho 
sa predpokladalo, že Ježiš sa narodil 
pred týmto rokom,“ vyjadril sa pro-
fesor.   (red, tasr), Nový Čas 23/11/2012

Cirkevné reštitúcie platia

Cirkevné reštitúcie v ČR sú definitív-
ne schválené. Prezident Václav Klaus 
zákon síce nepodpísal, ale ani ho ne-
vrátil Snemovni, takže od budúceho 
roku začne platiť. Klaus má k zákonu 
výhrady, ale nechce vláde kompliko-
vať situáciu, informuje portál iDNES.
cz. Klaus uviedol výhrady k zákonu 
v zdôvodnení na svojej internetovej 
stránke. Norma podľa neho zvýhod-
ňuje cirkvi oproti ostatným reštituen-
tom. Cirkvi a náboženské spoločnosti 
podľa zákona dostanú svoj niekdajší 
majetok v hodnote 75 miliárd a fi-
nančné odškodnenie 59 miliárd čes-
kých korún. Zároveň bude 17 rokov 
trvať prechodné obdobie, počas kto-
rého sa bude znižovať cirkvám prí-
spevok od štátu. V roku 2030 by mali 
byť cirkvi úplne sebestačné.   
         (sita), Plus jeden deň 23/11/2012 

Košice oslávia  
svoju patrónku

Mesto pri príležitosti osláv svätej 
Alžbety, patrónky Košíc, organizu-
je 23. ročník Festivalu sakrálneho 
umenia. Ten potrvá do nedele a jed-
notlivé podujatia sú v sakrálnych 
priestoroch, ale aj v zábavno-ná-
kupnom centre. Zajtra je napríklad 
Poľovský koncert v Kostole sv. Mi-
chala v Poľove, v nedeľu zase hu-
dobno-slovné pásmo vo veľkej sále 
Historickej radnice, kde vystúpi 
i speváčka Jana Kocianová.     (jap)  
      Plus jeden deň 23/11/2012

Pápež: Tento rok nemusí byť rokom 2012

Maďarský zväz skautov na Slovensku  
aj tento rok usporiadal svoju konferenciu

Tisíce Írov v sobotu demonštrovali za zmenu súčasnej legislatívy o interrup-
ciách. Reagovali tak na správy o úmrtí Indky v nemocnici na západe kraji-
ny, ktorej odmietli vykonať interrupciu. Žena pritom mala vážne zdravotné 
problémy a dieťa spontánne strácala. O pár dní zomrela na otravu krvi. Viac 
ako desaťtisíc ľudí pochodovalo Dublinom, v ktorého centre si minútou ticha 
pripomenuli pamiatku zosnulej ženy. Rečníci z radov organizátorov akcie 
následne vyzvali vládu na podniknutie potrebných krokov, aby sa podobná 
vec už nikdy neopakovala. Podobná akcia sa konala aj v meste Galway, kde 
prišla žena o život.                                             (sita), Plus jeden deň 19/11/2012

Íri proti zákazu potratov


